__________________________________
(nazwisko i imię wnioskodawcy)

Rumia, dnia _________________________

__________________________________
(miejsce zamieszkania)
__________________________________
(tel. kontaktowy)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

w Rumi

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 ZAKUPU
PODRĘCZNIKÓW LUB (I) MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
DLA UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2019 r.
„WYPRAWKA SZKOLNA”

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie zakupu podręczników lub/i
materiałów edukacyjnych* w roku szkolnym 2019/2020 dla syna/córki
________________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko dziecka)

ucznia/uczennicy klasy ____________ posiadającego/j orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego nr ______________________________ z dnia _________________________ wydane przez
_______________________________________________________________________________________________ .

___________________________________
(podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016),
informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Burmistrz Miasta
Rumi z siedzibą w Rumi, przy ul. Sobieskiego 7 (kod pocztowy: 84 – 230), tel.: (58) 679 65 00, adres e-mail: urzad@um.rumia.pl

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez email: iod@um.rumia.pl
lub pisemnie na adres administratora.
3. Celem zbierania danych jest rozliczenie rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”.
4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu,
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna
Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych. Nie przysługuje Panu/Pani prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozliczenia rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka
szkolna”.
6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
7. Pana/Pani dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa.

___________________________________
(podpis wnioskodawcy)

*odpowiednie skreślić
W załączeniu:
Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe lub kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

